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несанитарне депоније Свина у Петровцу на Млави  - ЈН бр. 61/2018 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или 
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 

4 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се 
доказује испуњеност тих услова 

12 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 17 

VI Образац понуде 25 

VII   Образац структуре цена са упуством како да се попуни 29 

VIII Модел уговора  30 

IX Образац трошкова припреме понуде 33 

X Образац изјаве о независној понуди 34 

XI Потврда о извршеном обиласку локације  35 

XII Образац референтне листе за пословни капацитет - тачка А) 36 

XIII Образац референтне листе за пословни капацитет - тачка Б) 37 

XIV Овлашћење 38 

 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за ЈНМВ број 61/2018 - Услуге - Израда пројектне документације за 
санацију, затварање и рекултивацију постојеће несанитарне депоније Свина у Петровцу на Млави  

страна 3 од 38 
 

 
I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу 

    Наручилац:                          Општинска управа општине Петровац на Млави 

    Адреса:                                 ул. Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави  

    Интернет страница:             www.petrovacnamlavi.rs.    

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и Одлуком о покретању поступка бр. 
404-158/2018-02-1. 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 61/2018 су – Израда пројектне документације за санацију, 
затварање и рекултивацију постојеће несанитарне депоније Свина у Петровцу на Млави.  

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

5. Врста поступка: јавна набавка мале вредности. 

6. Контакт (лице или служба)  

Лице (или служба) за контакт: Марина Бачкић,  

 Е - mail адреса (или број факса): marina@petrovacnamlavi 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 61/2018. године су – Израда пројектне документације за 
санацију, затварање и рекултивацију постојеће несанитарне депоније Свина у Петровцу 
на Млави, у општем речнику набавке означена под ознаком: 71242000 – израда пројеката 
и нацрта. 
2.Партије 

Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА/ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

Израда пројектне документације за санацију, затварање и рекултивацију постојеће 
несанитарне депоније Свина у Петровцу на Млави 

 

УВОД 
 
Несанитарна депонија комуналног чврстог  отпада „Свина“ за општину  Петровац на 
Млави, којом управља КЈП „Извор“  налази се на око 3,5 км југозападно од самог центра 
града Петровца.  Смештена је у југозападном  делу  територије  општине  са  леве  стране  
пута  Петровац-Добрње. Предметна депонија се налази на катастарским парцелама бр. 
4907 и 4908 КО Петровац, на површини од 110,7ари. Иста је формирана на старом 
позајмишту које се употребљавало за експлоатацију лесоидне глине, као сировинкса база 
за израду опекарских производа – цигле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 1 Микролокација несанитарне депоније комуналног отпада „Свина” 
 
Сав комунални отпад са територије општине Петровац на Млави, осим фракција папира, 
картона и ПЕТ амбалаже која се примарном селекцијом одваја, одлаже се на несанитарну 
депонију “Свина”. 
Ова локација се за исте потребе користи преко 33 године, и својевремено је испуњавала 
већину услова из Правилника о критеријумима за одређивање локације и уређење 
депонија отпадних материја (Сл. гласник РС 54/1992). У ближој околини депоније нема 
насеља, нити значајнијих објеката, најближе насељено место удаљено је 1,7 км 
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ваздушном линијом. Такође у околини самог локалитета не постоје културни споменици 
које може да угрози рад депоније. 
Приступ тој локацији могућ је искључиво са главне капије са чуварском кућицом. До капије 
води асфалтирани пут који представља деоницу регионалног пута Петровац-Добрње. 
Морфологија  терена  је  таква  да  се  депонија  налази  на  природној  готово  равној  
ливадској површини, окружена пољопривредним земљиштем са три стране и са 
асфалтним путем са четврте. Околно подручје карактеришу засади цера, багрема и белог 
бора, док сталних животињских врста нема, тако да на овом локалитету не постоје 
споменици природе које треба штити. 
Према подацима из Главног пројекта санације, затварања и рекултивације (ИХТМ 
Предузеће за технолошки развој - ЦИПРО), рађеном 2007. депонија се налазила на 
платоу са котом 200, док шира зона испитиваног терена је имала коте 195-205 и била 
благо заталасана. Са геолошког аспекта  терен  депоније  је  изграђен  од  седиментне  
неогене  и  квартарне  старости. Депонија лежи у усеклини антропогеног порекла, која је 
настала као последица експлоатације лесоидне глине. Потом је у току експлоатације саме 
депоније дошло до њеног продубљивања до 9 м, са циљем повећања кубатуре  саме  
депоније.   
На предметној локацији, као и у њеној непосредној близини нема водених токова, нити 
подземних вода.  
Депонија има сопствену ограду која је у неким деловима порушена, као и своју капију и 
портирницу у којој портир борави 24 часа. За потребе портира на депонији је инсталиран 
пољски WC, као и цистерна са пијаћом водом. Депонија није снабдевена електричном 
енергијом, нема водовод ни канализацију. Нема хидранте за гашење евентуалних пожара, 
већ се то ради цистернама.  Депонија не поседује колску вагу, већ се при пријему врши 
процена отпада који се одлаже на дневном нивоу. На самој депонији не постоје канали за 
одвођење површинске и процедне воде. 
Тело депоније се састоји практично из два дела, први на вишој коти је платформа на коју 
се отпад довози и истовара камионима. Други део, на нижој коти је практично плато на 
који се отпад коначно одлаже, након истовара, гурања и распланирања булдозером. 
После одлагања на доњи плато депоније, одложени отпад се повремено равна 
прекривним слојем инертног материјала, који се изводи булдозером, једном на месечном 
нивоу. Отпад се свакодневно равна и сабија булдожером и компактором, док се једанпут 
месечно отпад на депонији прекрива инертним материјалом. 
На основу геодетског снимка, који је урадила Геодетска радња “Зенит” из Пожаревца 
14.12.2017. године извршен је прорачун ажурних геодетских снимака попречних профила 
постојеће несанитарне депоније и њиховим упоређивањем са стањем истих при 
претходном снимању за потребе израде „Главног пројеката санације, затварања и 
рекултивације депоније „Свина“ у Петровцу на Млави“ 2007. године срачунато је да је у 
претходном периоду (2007-2017) одложено приближно 68.000 м3. 
Упоређујући пројектовану завршну коту (103,00 мнм) наведеним пројектом и садашње коте 
одложеног отпада, које се крећу у распону од +0,50 до +6,62 м (у просеку +3,60 м) да 
постоји надвишење депоније. Такође је констатовано да је услед наставка коришћења 
депоније после пројектованог рока санације и затварања дошло и до проширења у јужном 
и југоисточном делу захватањем катастарски парцела 4908 и 4909. На наведеним 
парцелама има приближно око 0,85 ха расположиве површине, на коме је процењено да је 
могуће одложити око 45.000 м3 комуналног отпада у расутом стању, односно око 80.000 
м3  компактираног отпада. Што према прописаној технологији одлагања и просечној 
количини одложеног отпада у периоду 2007-2017 године обезбеђује капацитет за дужи низ 
година. 
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На телу депоније не постоји нити један активни биотрн, док су биотрнови за отплињавање 
који су постављени 2008. године временом урушени и прекривени отпадним материјалом. 
Такође четири уграђене пиезометарске конструкције нису у функцији. 
 
 
ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ 
 
За  потребе  пројекта  потребно је  припремити  геодетске  подлогe са вертикалном  и 
хоризонталном представом увезане у државни координатни систем за шире подручје 
локације депоније. Графички подаци треба да буду у размери 1:1000 доступни и у DXF и 
DWG дигиталном формату.  
На геодетским плановима неопходно је приказати све објекте, путеве, депресије, 
узвишења, истражно-пијезметарске бушотине и друге карактеристичне детаље. Такође, на 
геодетској подлози треба приказати постојеће тело депоније за уцртаним границама 
депонованог смећа.  
Размера планова и величина снимљеног подручја је 1:1000.  
На депонији успоставити мрежу профила на растојању 25-30 m, као и на 
карактеристичним местима на терену (улаз, укрсне тачке и сл.). Обавеза пројектанта је да 
сваку снимљену тачку дефинише координатама. 
Поред наменски израђених геодетских карата, користи ће се и постојеће карте у 
расположивим размерама. 
 
ГЕОТЕХНИЧКИ И ХИДРОГЕОЛОШКИ ИСТРАЖНИ РАДОВИ 
 
1. Анализа постојеће документације 
У оквиру припремне фазе потребно је анализирати сву доступно општу геолошку 
документацију ширег простора као и резултате раније изведених истраживања на 
локацији депоније и њеног блиског окружења. Податке добијене претходним 
истраживањима потребно је критички анализирати, реинтерпретирати и укључити у 
израду Пројекта истраживања и завршног Елабората. 
 
2. Инжењерскогеолошко картирање терена 
Детаљно инжењерскогеолошко картирање терена треба да обухвати шири простор 
постојеће депоније. Картирање спровести на топографској подлози одговарајуће размере. 
Прилиоком картирања површине терена посебну пажњу посветити оконтуривању тела 
депоније,  појавама и процесима који указуку на могућу угроженост стабилности (појави 
пукотина у телу депоније, евентулној појави процеса клижења), регистровати појаве 
локалних забарења и других процеса и појава који се визуелно могу запазити. 
Резултате детаљног картирања приказати на  инжењерскогеолошкој карти и геотехничким 
пресецима терена. 
 
3. Истражно бушење 
У ободној зони депоније лоцирати 3 истражно-пијезометарске бушотине дубине до 20м, 
тако да правилно покривају простор. У телу депоније избушити једну истражну бушотину 
максималне дубине до 10м (односно 1м у самоникло тло у подини отпада).  
Истражно бушење извести машински, ротационо, са континуалним језгровањем, са 
пречником Ø141 mm. Начин бушења прилагодити условима терена, тако да се бушењем 
добије језгро доброг квалитета и у задовољавајућем проценту. Током бушења 
регистровати ниво подземне воде (појаву и устаљени ниво). У току рада на истражном 
бушењу, по завршетку сваке истражне бушотине, извршити детаљно 
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инжењерскогеолошко картирање језгра истражних бушотина и одабирање 
репрезентативних узорака тла за лабораторијска испитивања.  
 
4. Уградња пијезоматарских конструкција 
У циљу осматрања и праћења режима и квалтета подземних и вода потребно је у 3 
ободне истражне бушотине уградити пијезометарске конструкције. У бушотину која ће се 
избушити у телу депоније уградити пијезометарску конструкцију које ће се користити за 
мерење количине и састава депонијских гасова и регистровање појаве, нивоа и квалитета 
процедних вода. Пијезометарску конструкцију уградити у избушену и искартирану 
истражну бушотину минималног пречника 146 mm, непосредно по завршетку процеса 
бушења. Конструкција је сачињена од перфорираних пластичних цеви 3" (90 mm). 
Класична пијезометарска конструкција се састоји из горње, пуне цеви, филтера и 
таложника. Дужину и положај водопријемног филтерског дела прилагодити нивоима 
подземне воде. Пијезометар у телу депоније који ће се користити за мерење депонијских 
гасова треба да буду перфорирани готово целом дужином (пуна цев само у завршном 
делу пијезометра 1м од површине депонованог материјала). Прстенасти међупростор 
између конструкције и зида бушотине потребно је запунити гранулатом. Надземни део 
конструкције извести у виду бетонског блока димензија ccа 50x50x40 cm са заштитном 
капом. 
Осматрање осцилација нивоа подземних вода у свим пијезометрима вршити једном 
недељно до израде геотехничке документације. Касније, у току изградње и експлоатације 
објекта, осматрања вршити према програму мониторинга који ће бити дефинисан 
Пројектом.  
Микролокације пијезометара одабрати тако да се приликом извођења радова пијезометар 
не оштети или уништи. 
 
5. Статички и динамички пенетрациони тест 
У циљу утврђивања параметара отпорно-деформабилних својстава тла континуирано по 
дубини потребно је урадити један опит статичке и један опит динамичке пенетрације у 
непосреднј близини ободних истражних бушотина ради корелације параметара. Статички 
пенетрациони тест урадити пенетрометром од 20 тона са пијезоконусом, према методи  
ASTM D 3441.  Опит динамичке пенетрације (DPSH-A) урадити по процедури описаној 
стандардом EN ISO 22476-2.  
 
6. Лабораторијска испитивања 
6.1. Лабораторијска геомеханичка и хидрогеолошка испитивања 
На узетим узорцима тла одредити параметре физичко-механичких и филтрационих 
својстава који су неопходни за геостатичке прорачуне. Предвиђено је узимање најмање 4 
непоремећена и 10 полупоремећених узорака тла. 
Сва лабораторијска геомеханичка испитивања извести акредитованој лабораторији према 
стандарду (СРПС.У.Б1), важећим нормама и захтевима савремене науке и праксе. 
На непоремећеним узорцима испитати идентификационо-класификациона, отпорно-
деформабилна и филтрациона својства: 
-влажност,  
-запреминску масу тла са порама  
-запреминску масу материјала тла без пора , 
-гранулометријски састав  
-конзистенцију тла, Атербергове границе  
-коефицијент водопропусљивости 
-параметре директног смицања (угао унутрашњег трења, кохезију)  
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-едометарску стишљивости тла (Модул стишљивости) 
На полупоремећеним узорцима одредити идентификационо-класификациона својства: 
-влажност,  
-запреминску масу тла без пора 
-гранулометријски састав  
-конзистенцију тла, Атербергове границе . 
Коначан број и врсте опита одредиће одговорни истраживач, према литолошко-
структурном саставу, карактеристикама објеката и проблемима које треба истраживањима 
решити. 
 
6.2. Лабораторијска хемијска  и микробиолошка испитивања 
Из пијезометара са обода депоније узети узорке подземне воде а из пијезометара у телу 
депоније узети узорак процедне воде. Укупно узети 4 узорка воде. На узетим узорцима 
урадити микробиолошке и хемијске анализе воде по следећим параметрима: 
 
 

Редни 
бр ПАРАМЕТАР 
1 pH 
2 Проводљивост 
3 Мирис 
4 БПК5 
5 ХПК 
6 Укупни органски угљеник 
7 SО4 
8 Амонијум (NH4-N) 
9 Органски азот N 
10 Cl 
11 Zn 
12 Аs 
13 Cd 
14 Cu 
15 Ni 
16 Феноли 
17 Фосфати 
18 Укупне чврсте честице (TS) 

19 Испарљиве чврсте честице 
(VS) 

20 Суспендоване чврсте 
честице (SS) 

21 Растворљиве чврсте честице 
(DS) 

 
На основу прикупљених података дати анализу могућег утицаја сметлишта на квалитет 
подземних вода.  
 
7. Мерење депонијски гасова 
На постављеном пијезометру у телу депоније извршити мерења емисије и концентрације 
депонијских гасова: CH4, CO2, O2, CO и H2S. Мерење концентрације депонијског гаса треба 
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радити према акредитованој методи мобилним уређајем ГЕМ 2000+, или неким другим 
уређајем сличних карактеристика. Уз извештај о испитивању дати и стручно тумачење 
резултата. 
 
8. Израда Елабората 
 
Резултате свих наведених истраживања објединити и приказати у Елаборату. Елаборат 
треба да садржи резултате истраживања и испитивања по целинама датим у овом 
Пројектном задатку. Акценат ставити на приказ геолошко-геотехничких и хидрогеолошких 
карактеристика терена. Посебну пажњу треба посветити дефинисању дебљине 
депонованог отпада на предметној локацији, као и одабиру меродавних физичко-
механичких параметара тла у подлози, који ће бити коришћени за геостатичке прорачуне. 
У посебном поглављу дати препоруке о начину санирања постојеће депоније. 
Графички део Елабората треба да садржи, између осталог, геодетску ситуацију, 
инжењерскогеолошку ситуацију размере 1:1000, карактеристичне геотехничке пресеке 
терена, профиле истражних бушотина и други прикупљени документациони материјал. 
 
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ, ЗАТВАРАЊА И РЕКУЛТИВАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 
 
Обухват пројектне документације 
Пројектном документацијом за санацију и рекултивацију депоније "Свина" у Петровцу на 
Млави потребно је предвидети мере којима се умањују негативни утицаји на животну 
средину на локацији и у зони око депоније. Пројектант треба да дефинише техничко 
решење за рационално уређење простора депоније а према захтевима дефинисаним 
домаћом регулативом и условима за пројектовање. 
Санација депоније је ургентна потреба како са становишта заштите животне средине, тако 
и са становишта даљег одлагања отпада на овој локацији до изградње регионалног 
центра за управљање отпадом. Решење санације и рекултивације постојеће депоније 
прилагодити тако да буде омогућено депоновање отпада у складу са општинским 
плановима. 
Инвеститор је у обавези да прибави неопходне услове и мишљења. 
Пројектант је у обавези да пројектно решење санације и рекултивације усклади са 
потребама корисника депоније -  Петровац на Млави. Потребан период за даље одлагање 
отпада на депонији одредиће представник КЈП ''Извор''', а у складу са предвиђеном 
динамиком изградње санитарног простора за депоновање отпада.  
Пројектну документацију за санацију и рекултивацију депоније "Свина"  урадити у складу 
са: 

- Резултатима претходних испитивања; 
- Геодетским подлогама; 
- Елаборатом геотехничких и хидрогеолошких истражних радова; 
- Условима за пројектовање издатим од надлежних институција; 
- Важећим законским прописима, стандардима и нормативима. 

Уколико надлежан државни орган захтева израду Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) и 
Пројекта за извођење (ПЗИ) у циљу издавања грађевинске дозволе, сматра се да је 
пројектант обавезан да пројектну документацију убаци у ову форму, при чему обухват 
ових пројеката треба да буде усаглашен са Правилником о садржини, начину и поступку 
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени 
објеката. 
Приликом израде пројектне документације за санацију и рекултивацију депоније "Свина" 
Петровац на Млави, придржавати се: 
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- Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 -испр., 
64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -одлука УС, 50/2013 -одлука УС, 
98/2013 -одлука УС и 132/2014); 

- Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 –др. 
закон, 72/09 –др. закон и 43/11 -УС); 

- Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објеката("Сл. гласник РС", бр. 
23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017); 

- Уредбе о одлагању отпада на депоније ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010); 
- Правилника о методологији за израду пројеката санације и ремедијације ("Сл. 

гласник РС", бр. 74/2015); 
Као прву меру санације постојеће градске депоније, потребно је предвидети радове на 
формирању отпадне масе, како би били испоштовани дозвољени нагиби косина. 
Обликовањем отпадне масе одредити коте затварања депоније.  
При дефинисању облика тела депоније водити рачуна да се радови на премештању 
отпада сведу на најмању меру. Стабилност пројектованог облика тела депоније доказати 
рачунски. 
Пројектом је потребно предвидети начин затварања (изолације) обликованог тела 
депоније, дефинисањем потребних слојева, према домаћој регулативи. Пројектант треба 
да изврши оцену локације позајмишта материјала, које ће обезбедити Инвеститор. 
Материјал који ће се користити приликом радова на санацији мора да поседује 
задовољавајуће карактеристике. 
За дефинисани облик депоније предвидети саобраћајнице за приступ површинама на 
депонији. Изоловањем депоније прописаним слојевима умањити могућност настајања 
процедних вода, и предвидети мере за спречавање дотицаја загађених површинских вода 
на затворене и рекултивисане површине. 
Чисте површинске воде са затворених изолованих површина депоније прикупити ободним 
каналима и одвести у реципијент. Спровести хидраулички прорачун пројектоване каналске 
мреже. 
На основу постојеће геодезије и на основу геолошких истражних радова проценити 
количину депонованог отпада на депонији. На основу процењене количине, и на основу 
генерисаних количина отпада, срачунати продукцију депонијског гаса на депонији. Систем 
дегазације депоније дефинисати у складу са срачунатим количинама депонијског гаса и 
могућностима Инвеститора. 
Мониторинг на депонији предвидети према Уредби о одлагању отпада на депоније (Сл. 
Гласник РС'', бр 92/2010) . Прописати врсте мониторинга које је потребно вршити, као и 
начин и временске интервале мониторинга. 
Простор депоније "Свина" Петровац на Млави оградити и спречити нелегалан приступ. 
Предвидети заштитни зелени коридор и пејзажно уређење простора. Технологију 
извођења радова на санацији описати детаљно, како би се радови могли извести 
правилно и без недоумица. 
Пројектант је у обавези да пројектно решење презентује Инвеститору пре израде коначне 
верзије Идејног пројекта санације. Мишљење Инвеститора са примедбама и сугестијама је 
саставни део пројекта. 
 
Садржај пројектне документације 
Пројектна документација за санацију и рекултивацију депоније треба да садржи: 
Главну свеску, која обавезно садржи: 
- Основни садржај главне свеске 
- Одлуку о одређивању главног пројектанта потписану од стране Инвеститора, 
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- Изјаву главног пројектанта којом се потврђује међусобна усаглашеност делова пројекта, 
- Изјаве овлашћених лица, која су израдила пратеће елаборате, 
- Сажети технички опис постојећег и предвиђеног стања објекта, инсталација и опреме, 
потписан и оверен печатом од стране главног пројектанта, 
- Пројектни задатак 
Све потребне пројекте, зависно од врсте радова који се изводе, а обавезно пројекат 
којим се одређује објекат у простору. Сваки од делова пројекта садржи: 
Општу документацију, која обухвата: 
- Опште податке, 
- Решење о одређивању одговорног пројектанта предметног дела пројекта, 
- Изјаву одговорног пројектанта о усклађености са локацијским условима, прописима, 
мерама за испуњење основних захтева. 
Текстуалну документацију, која обухвата: 
- Технички опис са општим подацима о објекту, врсти радова, избор и опис предвиђених 
материјала, инсталација и опреме, попис предвиђених радова и др, 
- Процену стабилности и носивости постојеће депоније, којом се утврђује могућност 
извођења пројектованих радова, 
- Техничке услове за извођење радова , са детаљним описом извођења радова за 
посебне услове изградње, конструкције и захтевом за квалитет материјала, технологијом 
извођења, као и контролним испитивањима и начином обрачуна изведених радова.  
Нумеричку документацију, која обухвата: 
- Прорачуне количина отпада, стабилности депоније, хидраулике каналске мреже, 
инсталација и опреме,  
- Процена количина процедних вода, 
- Процена количина депонијског гаса 
- Табеларни прикази количина материјала и површина објекта,  
- Предмер и предрачун радова. 
Графичку документацију, која обухвата све потребне цртеже у одговарајућим размерама. 
 
ИСПОРУКА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
1. Идејни пројекат (ИДП) санације, затварања и рекултивације депоније, у штампаном 
облику, испоручити у количини која је потребна Инвеститору; 
2. Сву пројектну документацију испоручити и у дигиталној форми на CD-u (4 ком). 
- Технички опис и прорачун у WORD, формат DОС; 
- Предмер и предрачун у Excel, формат XLS; 
- Графички прилози и ситуације у Auto САD, формат DWG; 
3. Сву пројектну документацију испоручити у дигиталном облику потписану и оверену. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 
 
1.1. 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне условеза учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75.став1. Закона, и то: 
 
 
Услов бр. 1:Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар. 

Доказ:  

За правна лица: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда. 

За предузетнике:  

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег 
регистра. 

Услов бр. 2:Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. 

Доказ:  

За правна лица:  

1)Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре;  

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно 
је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита. 
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2)Извод из казнене евиденцијеПосебног одељења за организовани криминал Вишег 
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних 
дела организованог криминала;  

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне Полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 
сваког од њих. 

За предузетнике и физичка лица: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне Полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не сме бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Услов бр. 3:Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

Доказ:Уверење  Пореске  управе  Министарсва  финансија  да је  измирио  доспеле  
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 

Доказ не сме бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Услов бр. 4:Да има важећу лиценцу за рад као геодетска огранизација: 

Доказ: Копија Решење Републичког геодетског завода о издавању лиценце за рад 

Услов бр. 5:У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач у поступку 
јавне набавке мора изричито да наведе да је поштовао обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуда. 

Доказ: Изјава понуђача. 

1.2. 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
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Услов бр.  1:Да располаже довољним финансијским капацитетом. 

да понуђач у последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних 
набавки објављен Позив за подношење понуда нема евидентиране дане блокаде. 

 
Доказ: Потврда НБС о броју дана неликвидности (овај услов испуњава понуђач који 
наступа самостално, сви учесници у заједничкој понуди и подизвођачи). 

 

Услов бр. 2:Да располаже довољним кадровским капацитетом. 

Да понуђач радно ангажоване има следеће инжењере: 

- једног инжењера грађевинске хидротехнике са личном лиценцом 314 или 313,  
- једног инжењера технологије са личном лиценцом 371, 
- једног инжењера грађевинске струке, конструктивни смер, са личном лиценцом 310,  
- једног инжењера геотехнике са личном лиценцом 391 или 491, 
- једног инжењера хидрогеологије са личном лиценцом 392 или 492,  
- једног инжењера грађевинске геотехнике са личном лиценцом 316,  
- једног инжењера геодезије са личном лиценцом 372. 

 
Доказ: 

- Фотокопија наведених лиценци , 
- Фотокопија важеће потврде о важењу лиценци, 
- Фотокопија М3А образца – пријава осигурања, 
- Фотокопија уговора о раду 
- Фотокопија уговора о радном ангажовању за инжењере који нису у радном односу. 

 
 
Услов бр.3:Пословни капацитет 

 
А) Да је у претходних пет година од дана објављивања Позива за подношење понуда 
понуђач успешно реализовао најмање три пројекта санације депоније за одлагање чврстог 
комуналног отпада за које је добијена сагласност министарства. 

Доказ: Списак референци (Образац 12) и фотокопије сагласности надлежног 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине. 

Б) Да је у претходних пет година од дана објављивања Позива за подношење понуда 
понуђач успешно реализовао најмање три геотехничка и хидрогеолошка истраживања на 
локацијама за одлагање чврстог комуналног отпада 

Доказ: Списак референци (Образац 13) и потврда наручиоца, оверена печатом и 
потписом Наручиоца 

В) Да понуђач послује у складу са стандардима: 

- ISO 9001 - систем менаџмент квалитета,  

- ISO 14001 - систем менаџмента заштитом животне средине, 
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- OHSAS 18001–систем менаџмента заштите здравља и безбедности на раду 

- ISO /IEC 27001: 2014-систем менаџмента безбедности информација 

Доказ: Копије сертификата о усаглашености за захтеваним стандардима, са обимом 
сертификације који одговара пројектном задатку. 

 
Услов бр.4:Технички капацитет 
 

А) Да у власништву, или по основу закупа има следећи технички капацитет: 

- Бушаћа гарнитура за истражно бушење са језгровањем,   

- Статички пенетрометар са силом утискивања 200 kN и опремом за извођење CPTu 
опита са пијезоконусом, 

- Опрема за извођење опита динамичке пенетрације DPSH-A,  

- Oпрема за мерење депонијских гасова GEM 2000+ или слично. 

- Један компресор минимум 3-4, 

- Један агрегат. 

Доказ: Пописна листа основних средстава закључно са 31.12.2017. године, или 
фотокопија рачуна, уколико су средства купљена након 31.12.2017. године.  

Б) Да у власништву поседује акредитовану лабораторију за геомеханичка испитивања тла. 

Доказ: Копија сертификата о акредитацији лабораторије, са обимом акредитације, у 
складу са пројектним задатком. 

Услов бр.5: Обилазак локације 

Понуђач је дужан да изврши обилазак локације која је предмет јавне набавке. Обилазак 
локације ће бити организован 25.12.2018. године у 11 часова. Заинтересована лица 
достављају пријаве за обилазак локације на e-mail адресу: marina@petrovacnamlavi.rs 
најкасније 24.12.2018. године до 12 часова.  

Доказ: Потврда о извршеном обиласку локације, оверена и потписана од стране 
представника понуђача и наручиоца (Образац 11).  

 

 

 

 

mailto:marina@petrovacnamlavi.rs
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2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
2.1.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и става 2. 
Закона иуслов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити прекоподизвођача. 

2.2.  

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, морада испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и става 2. Закона, а додатне услове, 
осим додатног услова бр.1 (финансијски капацитет), испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова 

2.3 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) 
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да 
је документује на прописани начин. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 
страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског 
тумача. 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу:.  

Oпштинa Петровац на Млави 

ул. Српских владара бр. 165 

12 300 Петровац на Млави 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Израда пројектне документације за санацију, 
затварање и рекултивацију постојеће несанитарне депоније Свина у Петровцу на Млави, 
број 61/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 
стране наручиоца до 28.12.2018. године до 10,00 часова. Отварање понуда спроводи се 
одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана у 10:30 часова. У 
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу 
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75.и 76. Закона...), 
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који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе 
понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено 
треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 
сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду. 
 
3. Партије 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

4. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. Начин измене, допуне и опозива 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Петровац на 
Млави, ул. Српских владара 165, 12 300 Петровац на Млави  

„Измена понуде за јавну набавку – Услуге - Израда пројектне документације за санацију, 
затварање и рекултивацију постојеће несанитарне депоније Свина у Петровцу на Млави, 
број 61/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку – Услуге - Израда пројектне документације за санацију, 
затварање и рекултивацију постојеће несанитарне депоније Свина у Петровцу на Млави, 
број 61/2018  - НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Опозив понуде за јавну набавку – Услуге - Израда пројектне документације за санацију, 
затварање и рекултивацију постојеће несанитарне депоније Свина у Петровцу на Млави, 
број 61/2018  - НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Измена и допуна понуде за јавну набавку – Услуге - Израда пројектне документације за 
санацију, затварање и рекултивацију постојеће несанитарне депоније Свина у Петровцу 
на Млави, број 61/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем.  

7. Понуда са подизвођачем 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 

8. Заједничка понуда 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4. тач.1)до 6) 
Закона и то податке о: 

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

• понуђачу који ће издати рачун, 

• рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и групе понуђача 
у уговору морају бити наведен сви понуђачи из групе.  

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  
 
9. Начин и услови плаћања, рока, места и начина испоруке  као и друге околности од  
којих зависи прихватљивост понуде   
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Авансно плаћање 30% уговорене цене, у року од 15 дана од испустављања средства 
обезбеђења за авансно плаћање, остатак уговорене цене - у року до 45 дана, од дана 
пријема фактуре за извршене услуге. 
  
9.2. Захтеви у погледу рока извршења услуге: 

120 календарских дана. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду 

 

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 

Цена обухвата трошкове инсталирања, као и све остале трошкове који настану при 
пружању предметне услуге 

 
11. Подаци о врсти, адржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 
испуњења обавеза понуђача  
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 Понуђач, чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у тренутку 
закључења уговора Наручиоцу преда: 
 

1) бланко соло меницу и менично овлашћење, као средство финансијског обезбеђења 
за повраћај авансног плаћања, у висини исплаћеног аванса са ПДВ-ом и роком 
важности 60 дана дужим од рока за коначно извршење посла. 

2) бланко соло меницу и менично овлашћење за добро извршење посла (извршење 
уговорних обавеза) у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности 60 дана дужим од рока за коначно извршење посла. 

Уколико се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорне 
обавезе, мора се продужити рок трајања за сопствену бланко меницу за испуњење 
уговорних обавеза. 

Уз меницу и менично овлашћење, понуђач се обавезује да достави потврду о 
регистрацији менице од стране пословне банке и копију картона депонованих потписа.  

    Тражени инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозив, безуслован, 
платив на први позив и без права на приговор. 

            Уколико изабрани понуђач не достави напред наведенo средства финансијског 
обезбеђења, Наручилац неће закључити уговор са њим и може закључити уговор са 
првим следећим понуђачем, према условима из конкурсне документације. 

 
12. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити 
при запошљавању, условима рада и сл. а који су везани за извршење уговора о 
јавној набавци 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. Подаци о 
заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања, борачка и социјална питања. 

13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 
располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail marina@petrovacnamlavi.rs] тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуде.  



Конкурсна документација за ЈНМВ број 61/2018 - Услуге - Израда пројектне документације за 
санацију, затварање и рекултивацију постојеће несанитарне депоније Свина у Петровцу на Млави  

страна 22 од 38 
 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити 
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 61/2018 године. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 
понуђача односно његовог подизвођача 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  

16. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налази на 
списку негативних референци  
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде 
додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску 
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гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 
први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи 
од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене 
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 
посла мора да се продужи. 
 
17. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се 
додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена 
цена''. 
 

18. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 

 У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом, биће изабрана 
понуда оног понуђача који је први поднео понуду. 

 
19. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац изјаве дат је у 
конкурсној документацији). 

20. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

21. Начин рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 
marina@petrovacnamlavi.rs, факсом на број 012/331-283 или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту 
права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 
5 дана од дана објављивања одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: 
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: 
Буџет Републике Србије).  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

22. Рок у којем ће уговор бити закључен 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона.  

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за ЈНМВ број 61/2018 - Услуге - Израда пројектне документације за 
санацију, затварање и рекултивацију постојеће несанитарне депоније Свина у Петровцу на Млави  

страна 25 од 38 
 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – Израда 
пројектне документације за санацију, затварање и рекултивацију постојеће несанитарне 
депоније Свина у Петровцу на Млави, број 61/2018. 
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-
mail): 

 

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

 Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 

 

 



Конкурсна документација за ЈНМВ број 61/2018 - Услуге - Израда пројектне документације за 
санацију, затварање и рекултивацију постојеће несанитарне депоније Свина у Петровцу на Млави  

страна 27 од 38 
 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : 
 

Услуге - Израда пројектне документације за санацију, затварање и рекултивацију 
постојеће несанитарне депоније Свина у Петровцу на Млави. 
 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

 
 
1. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: 
 

- 30% уговорене цене, као авансно плаћање, у року од 15 дана од испустављања 
средства обезбеђења за авансно плаћање, 
- остатак уговорене цене, на основу испостављене фактуре за извршене услуге – у 
року до 45 дана, од дана пријема фактуре.  

2. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____ (минимум 30) дана од дана отварања понуде. 
 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_________________________        ___________________________ 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за 
сваку партију посебно. 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за ЈНМВ број 61/2018 - Услуге - Израда пројектне документације за 
санацију, затварање и рекултивацију постојеће несанитарне депоније Свина у Петровцу на Млави  

страна 29 од 38 
 

 

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
За јавну набавку – Услуге - Израда пројектне документације за санацију, затварање и 
рекултивацију постојеће несанитарне депоније Свина у Петровцу на Млави, број 61/2018. 
 

 
Предмет ЈН 

  Коли 
чина 

Укупна цена  
без ПДВ-а 

% 
ПДВ-а 

Укупан 
износ 
ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5  6 (3+5) 
Услуге - Израда 
пројектне 
документације за 
санацију, затварање и 
рекултивацију 
постојеће несанитарне 
депоније Свина у 
Петровцу на Млави. 
 

  
 

 
1 

    

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 3. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а; 
 у колони 4. уписати колико износи % ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 5. уписати укупан износ ПДВ-а. за тражени предмет јавне набавке;  
 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне набавке . 

 
 

Датум: _______________  М.П.         _________________  
                                                                                             Потпис овлашћеног лица 

 
Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 

Свака ставка кз структуре цене мора бити попуњена у супротом понуда he бити одбијена као 
неприхватљива. 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР  

о изради пројектне документације за санацију, затварање и рекултивацију постојеће 
несанитарне депоније Свина у Петровцу на Млави. 

Закључен између уговорних страна: 

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ - ОПШТИНСКА УПРАВА; адреса: Српских владара 
165 , 12300 Петровац на Млави, телефон. 012/331-280. матични број: 07198264 , шифра 
делатности: 8411, ПИБ: 102538275, коју заступа начелник општинске управе Петровац на 
Млави Горан Стефановић ( у даљем тексту Наручилац)  

и 

________________________________________________, са седиштем у 
_____________________, улица ______________________, матични број ______________, 
ПИБ ______________, текући рачун _________________.код банке ___________________, 
кога заступа _______________________________  (у даљем тексту: Понуђач/Пројектант) 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим 
цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи). 

Основ уговора: 
ЈН број 61/2018 
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац) 
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2018. године (Прилог 1). 

Члан 1. 

            Предмет уговора је израда пројектне документације за санацију, затварање и 
рекултивацију постојеће несанитарне депоније Свина у Петровцу на Млави, у складу са 
Техничком спецификацијом/Пројектним задатком, која се налази у прилогу овог уговора и 
чини његов саставни део (Прилог 2): 

 
Члан 2. 
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  Цена за израду пројеката и испоруку документације из члана 1. овог уговора је 
________________динара без ПДВ-а, односно _________________динара са ПДВ-ом.  

Цене су  фиксне и не могу се мењати. 

Члан 3. 

Пројектант се обавезује да услуге  из члана 1. овог Уговора изврши у свему под 
условима из конкурсне документације, прихваћене понуде и пројектним задатком. 

Уколико Пројектант не изврши или неквалитетно изврши услугу из овог Уговора, 
одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза. 

Члан 4. 

 Рок за извршење услуге из  члана 1. од стране Пројектанта је 120  календарских 
дана. 

Ако Извршилац услуге-пројектант закасни са извршењем уговорених обавеза, 
дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу казну у износу од  0,1 % (процента) 
од укупне вредности уговорене услуге. 

Укупна висина уговорене казне коју по основу из претходног става Пројектант плаћа 
Наручиоцу  може да износи највише до 5 % уговорене цене. 

Члан 5. 

Наручилац се обавезује да изврши плаћање за извршену услугу на следећи начин:   

- 30% уговорене цене, као аванс плаћање, у року од 15 дана од испустављања средства 
обезбеђења за авансно плаћање, 
- остатак уговорене цене, на основу испостављене фактуре за извршене услуге – у року 
до 45 дана, од дана пријема фактуре.  
 

Члан 6. 
 
Добављач се обавезује да приликом потписивања уговора: 

- на име средства обезбеђења за добро извршење посла, преда Наручиоцу оригинал 
сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и 
оверену, са копијом депо картона и оригиналима овлашћења за попуну менице , у 
износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 60 дана дуже од 
уговореног рока за коначно извршење посла.  

- на име средства обезбеђења за авансно плаћање, преда Наручиоцу оригинал 
сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и 
оверену, са копијом депо картона и оригиналима овлашћења за попуну менице, у 
износу авансног плаћања, са роком важности 60 дана дуже од уговореног рока за 
коначно извршење посла. 
Средства обезбеђења из става 1.  овог члана, морају бити неопозива, безусловна и 

платива на први позив, без права приговора. 
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Члан 7. 

Пројектант се обавезује да све образложене примедбе Наручиоца отклони у року не 
дужем од 7 календарских дана од дана пријема налога. 

Уколико Пројектант у року из става 1. овог члана, не отклони оправдане примедбе 
Наручиоца, Наручилац задржава право да отклањање недостатака повери другом 
понуђачу, а на терет Пројектанта. 
 

Члан 8. 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора - уговорне 
стране ће покушати да реше споразумно.  

Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно, уговара 
се надлежност  Привредног суда у Пожаревцу. 

Члан 9. 

Уговор је сачињен сагласно вољи странака што исте потврђују својим потписима, a 
ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона 
о облигационим односима. 

Члан 10. 

Овај уговор је сачињен у шест (шест) истоветна примерка, од којих 4 (четири) 
задржава наручилац, а 2 (два) понуђач. 

  

    ПОНУЂАЧ                                   НАРУЧИЛАЦ 

________________                  __________________ 

 

 
Напомена: 
Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава овлашћено 
лице понуђача. 
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава овлашћено 
лице понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора потписује и оверава 
члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице. 
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IX   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 
следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

   

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку  
јавне набавке - Израда пројектне документације за санацију, затварање и рекултивацију 
постојеће несанитарне депоније Свина у Петровцу на Млави, број 61/2018, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 

 
 Датум: М.П.      Потпис понуђача 
   
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако 
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку 
јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране 
учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI  ПОТВРДА о извршеном обласку локације 

 
 

Потврђује се да је представник понуђача ________________________ дана 25.12.2018. 
године, извршио обилазак локације несанитарне депоније Свина, те да је упознат са 
условима извршења посла који је предмет јавне набавке.  

 

У _____________________, _________________2018. Године 

 

ПРЕДСТАВНИК НАРУЧИОЦА                                  ПРЕДСТАВНИК ПОНУЂАЧА 

 

 

_________________________                                _________________________ 

              (име и презиме)                                                         (име и презиме) 

 

 

_________________________                                _________________________ 

                  (потпис)                                                                      (потпис) 

 

                  М.П.                                                                        М.П. 

 

  

Напомена: 

Потврда се издаје ради учествовања у поступку јавне набавке услуга – Израда пројектне 
документације за санацију, затварање и рекултивацију постојеће несанитарне депоније 
Свина у Петровцу на Млави, бр.61/2018, и у друге сврхе се не може користити. 
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XII   ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
 

СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ ПРОЈЕКАТА  

санације депонија за одлагање чврстог комуналног отпада 
Ре

дн
и 

бр
.  

Назив пројекта 

 

Година 
реализације 

пројекта   
Наручилац 

    

     

    

    

    

    

 

 
Датум: 

М.П. Потпис овлашћеног лица 

   
 

Напомена: Уз ову листу потребно је доставити сагласност Министарства надлежног за 
послове заштите животне средине за наведене пројекте. 

 

 

 

 



Конкурсна документација за ЈНМВ број 61/2018 - Услуге - Израда пројектне документације за 
санацију, затварање и рекултивацију постојеће несанитарне депоније Свина у Петровцу на Млави  

страна 37 од 38 
 

XIII  ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
 
 

СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ ПРОЈЕКАТА 

геотехничка и хидрогеолошка истраживања на локацијама за одлагање чврстог 
комуналног отпада 

 

Ре
дн

и 
бр

.  

Назив пројекта 

 

Година 
реализације 

пројекта  
Наручилац 

    

     

    

    

    

 
 
 

Датум: 

М.П. Потпис овлашћеног лица 

   
 

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити потврде Наручиоца за наведене услуге. 
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XIV   ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА  

број:______ 

_______________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из _____________________________ ул._________________________________________ 

 

бр.лк. ____________________ издата од ________________________________________ 

 

овалашћује се да у име  

___________________________________________________________________________ 

(назив и адреса понуђача) 

 

може да учествује у поступку јавне број: 61/2018 – Израда пројектне документације за 
санацију, затварање и рекултивацију постојеће несанитарне депоније Свина у Петровцу 
на Млави, а према техничкој спецификацији предмета јавне набавке која је саставни део 
конкурсне документације. 
 Представник понуђача има овлашћење да предузима све радње у поступку јавног 
отварања понуда. 

 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се 
не може користити. 

           Понуђач/Носилац групе  

Датум:________________                         М.П.  ______________________________ 

   (име и презиме овлашћеног лица)                                   

Место:________________   

         ______________________________ 

           (потпис овлашћеног лица) 
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